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RESUM0 
º Ao longo dos últimos anos o direito ao uso do crédito fiscal pelas empresas 
comerciais relativo a aquisição de energia elétrica e serviços de comunicação 
sofreu significativa restrição através de dispositivos de Lei Complementar e 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A constitucionalidade dessas 
restrições é bastante discutível, implicando em total descaso do princípio da 
não-cumulatividade, em relação à energia elétrica para os estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços tributados pelo ICMS, ao estabelecer 
que somente as industrias e prestadores de serviços de energia elétrica e 
comunicação têm direito ao crédito relativo ao recebimento de energia elétrica 
e serviço de comunicação. O trabalho não pretende esgotar tão importante 
tema, que motiva longas batalhas jurídicas, apenas deseja expor, em poucas 
linhas, o que vem causando grande sentimento de injustiça em uma maior de 
contribuintes quanto ao posicionamento das autoridades públicas.  

Palavras-Chave: Princípio da não-cumulatividade, ICMS, Crédito Fiscal, 
Compensação, Crédito Financeiro, Crédito Físico, Legalidade, Jurisprudência. 
 

     Dentre os princípios gerais do Direito Tributário, destacaremos, neste 
estudo, o princípio da não-cumulatividade. Trata-se de um princípio 
constitucional endereçado ao IPI e ao ICMS, mas onde serão analisados 
apenas os aspectos inerentes ao tributo estadual (ICMS). 
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  O Regime jurídico do ICMS encontra-se delineado no art. 155 da Constituição 
Federal: 

 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituírem impostos 
sobre: 
 
              II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
 
       §  2. O imposto previsto no inciso II atenderá o seguinte: 
                
               I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 
Federal; 
  
Encontra-se ainda, o princípio da não cumulatividade, regido pelo artigo 3º do 
Decreto-lei 406/68, verbis: 
 
(...) 
3º - O Imposto sobre Circulação de Mercadorias é não-cumulativo, abatendo-se, 
em cada operação, o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro 
Estado. 
Parágrafo 1º - A lei estadual disporá de forma que o montante devido resulte da 
diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente às 
mercadorias saídas do estabelecimento e o pago relativamente às mercadorias 
nele entradas. O saldo verificado em determinado período a favor do 
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes”.  

       A não-cumulatividade do ICMS e sua compensação amparam as entradas 
de mercadorias adquiridas ou dos serviços tomados, de modo que o valor a 
recolher resulte da diferença, a mais, quando for o caso, entre o débito do 
tributo referente às operações com mercadorias e às prestações de serviços 
efetuadas pelo contribuinte e o crédito relativo às mercadorias adquiridas e aos 
serviços tomados, levando-se em conta o período considerado ou a apuração 
por espécie de mercadoria ou serviço, conforme o regime adotado.       

     O Regulamento do ICMS do Estado da Bahia , aprovado pelo Decreto n. 
6.284/97, atualizado pelo Decreto n. 8.088/2001, prevê, no seu artigo 93,  
incisos II e III que: “cada estabelecimento possa constitui crédito fiscal, para 
compensação com o tributo devido em operações ou prestações subseqüentes 
e para fins de apuração do imposto a recolher. Salvo disposição em contrário, 
poderá se creditar do valor do imposto anteriormente cobrado, relativo às 
aquisições de energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento (Lei n. 
7.7710/00). Somente terão direito ao crédito as empresas cujo objeto de 
operação for saída de energia elétrica e comunicação e as que consomem tais 
produtos no processo de industrialização, entre o período de 01 de dezembro 
de 1996 a 31 de dezembro de 2000, reiniciando este direito a partir de 2003.  
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Para as demais empresas cuja atividade são apenas compra e venda de 
mercadorias somente a partir de 2007”. 

           Analisando a situação acima, verificamos a existência de uma lacuna 
entre o período de 01 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2002 para as 
empresas de energia elétrica, comunicação e industria e um intervalo indefinido 
para as de comercio.  O que nos leva a examinar criticamente a legalidade ou 
não da utilização do crédito fiscal decorrente da aquisição de energia elétrica e 
serviços de comunicação utilizados no setor do comércio, haja vista as várias 
alterações no Regulamento do ICMS onde ora permite-se a utilização dos 
referidos créditos e ora esta utilização não é mais permitida, sem justificativa 
plausível. (Grifos nossos). 

         A tributação de energia elétrica e comunicação no Brasil sofreram 
diversas alterações através das Constituições Federais e Leis Complementares 
que as sucederam. A competência para tributar tais operações era de 
exclusividade da União e sua cobrança, bastante simplificada. Na Constituição 
de 1888, tal competência foi transferida para o âmbito dos Estados e Distrito 
Federal, passando a ter poderes para legislar e cobrar o imposto sobre essas 
operações. 

 

A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE O PRINCÍPIO DA NÃO 
CUMULATIVIDADE 

 

        Inicialmente o princípio da não-cumulatividade respalda-se na Constituição 
Federal de 1967. Nela se estabelecia em seu artigo 23, inciso II, que “o imposto 
é não-cumulativo nos termos do disposto em lei complementar”. Com a edição 
do Decreto-Lei nº 406/68 disciplinadora da matéria, muitas opiniões foram 
proferidas a cerca de sua interpretação. Grandes juristas o definiram como um 
decreto que adotou o regime de crédito físico, indicando ser o crédito restrito, 
pois, o crédito a ser compensado nas operações subseqüentes seria somente 
de mercadorias destinadas à revenda ou materiais e insumos que se 
integrassem fisicamente ao produto resultante ou que, pelo menos, fossem 
consumidos integralmente no processo de industrialização.  

       Outros opinaram que tal Decreto não continha qualquer restrição quanto à 
apropriação dos créditos relativos ao Icms. Ele fora recepcionado pela Lei Maior 
e vigorou até a publicação da Lei complementar nº 87 em 13/09/96. Contivesse, 
o mencionado Decreto, alguma vedação ao crédito, este seria inconstitucional, 
visto que o legislador elencou exaustivamente na própria Constituição de 1988 
as legítimas restrições (art.155, parágrafo 2º, II, “a” e “b”, da CF/88).  

        Cumpre salientar que nenhuma lei pode contrariar a Carta Constitucional, 
ademais o Código Tributário Nacional assim dispõe em seu artigo 110: “A lei 
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, 
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conceito e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, 
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis 
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias”.  

         Assim leciona um grande jurista Dr Edivaldo Brito num breve histórico, em 
sua obra “O ICMS, a LC 87/96 e Questões Jurídicas Atuais, Dialética, pg. 116: 
“Até a edição da Lei Complementar nº 87, de 13.09.1996, essa matéria esteve 
disciplinada pelo Decreto-Lei nº 406 de 31.12.1968, por isso, apesar deste 
formalmente não ser lei complementar, tinha sua materialidade, considerando 
as circunstâncias de sua emissão, em pleno recesso compulsório do Congresso 
Nacional. Seu fundamento de validez  foi o Ato Institucional nº 5 de 13.12.68, 
que legitimava o Presidente da República como fonte legislativa. A matéria, 
também, foi regrada pelo Convênio nº 66/88 celebrado em 14.12.1988, tendo 
em vista o § 8º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
do estatuto político de 1988”. 

        Foi a partir da Constituição 1988 que a regra da não-cumulatividade 
ganhou status de princípio constitucional. Não delegou poderes ao legislador 
complementar para definir os termos da não-cumulatividade, e foi claramente 
explicitada em seu conteúdo: “será não-cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de 
serviço com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo Distrito Federal (art.155. § 2º, I, da CF/88)”. No próprio artigo 155 da Lei 
Maior em seus incisos XII alínea “c” ficou determinado que cabia à Lei 
Complementar tão somente o disciplinamento do regime de Compensação do 
Icms. 

         Pelo que se depreende há nítida diferença no tratamento constitucional 
dispensado à matéria na Constituição atual. A Carta de 1969 manteve os 
mesmos traços característicos em relação à de 1967. 

         Tendo a  Carta Republicana de 1988 conferido à não-cumulatividade o 
status de princípio com definição clara de seu conteúdo, deve-se 
imperiosamente ser interpretada de forma literal por estar cingida em norma 
constitucional   

          O legislador constituinte procurou, assim, proteger os agentes da 
circulação econômica de um acumulo de tributos a ser agregados ao longo da 
cadeia produtiva, que no exercício de suas atividades, como contribuintes do 
Icms ficassem autorizados a se creditarem do imposto sobre aquisição de bens 
para uso e consumo (dos quais estariam inclusos energia elétrica e 
comunicação) e também do ativo fixo, estando situados em qualquer ponto da 
cadeia econômica, deduzindo de suas operações tributária o imposto do Icms 
sobre os custos operacionais. Isto é, a não-cumulatividade é um instituto 
indispensável à cadeia produtiva e está vinculada diretamente à proteção do 
consumidor e ao controle de mercado. Quem suporta de fato a carga tributária 
incidente sobre as mercadorias é o adquirente final e este seria em muito 
prejudicado se não o imposto ao invés de abatido fosse se acumulando ao 
longo da cadeia produtiva.  

          Sobre este ponto essencial na vida do consumidor vale lembrar das 
sábias palavras do mestre Jose Eduardo de Melo: “(...) Caso fosse suprimida, a 
não cumulatividade tributária geraria um custo artificial indesejável aos preços 
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dos produtos e serviços comercializados. Esses preços estariam totalmente 
desvinculados da realidade, da produção e da comercialização. Isto oneraria o 
custo de vida da população, e encareceria o processo produtivo e comercial, 
reduzindo os investimentos empresariais, em face do aumento de custos 
ocasionado por esse artificialismo tributário oriundo da cumulatividade”. 

 

CRÉDITO FÍSICO 

          Entende-se que o crédito físico somente é gerado nas entradas de bens 
que se destinam a sair do estabelecimento, tal como entraram ou a integraram, 
fisicamente. Ou quando o produto em cuja fabricação se constituir em insumo. 
É um regime limitado, restritivo, onerador da produção e violador da norma 
constitucional. 

         A partir de 01/11/96, todos os contribuintes do ICMS passaram a ter 
direito à utilização do crédito fiscal relativo às aquisições de energia elétrica e 
aos serviços de comunicação, desde que as operações e prestações 
subseqüentes fossem tributadas. Não era o caso de algumas empresas 
comerciais, pois nas operações não energia não era considerada insumos 
porem puderam se creditar neste período. 
         Na verdade em nossa Constituição sempre foi previsto o direito ao crédito 
de energia e comunicação.  Em virtude das modificações introduzidas pela Lei 
n. 7710/00 passou-se a ter o tratamento restritivo. 

        Importante questionar por que ao Contribuinte Normal que desenvolve 
atividade de comércio, o direito ao crédito relativo às aquisições de energia 
elétrica e serviços de comunicação, alegando ser esta agregação parte da 
atividade meio e não da atividade fim? Porque, como disse nosso veemente 
Geraldo Ataliba: negar a ordem jurídica, a autoridade da lei e a supremacia da 
constituição?  

CRÉDITO FINANCEIRO 

      Para o Crédito Financeiro todos os custos, em sentido amplo, que vierem 
onerados pelo imposto, ensejam o respectivo crédito. Se a empresa suporta um 
custo, seja ele consubstanciado no preço de um serviço, ou de um bem, se 
destinado à revenda, à utilização como matéria prima, produto intermediário, 
embalagem, acondicionamento, ou mesmo o consumo ou à imobilização, o 
ônus do Icms respectivo configura um crédito desse imposto. Este regime 
abrange mais amplamente o princípio da não-cumulatividade por definir que 
todo o imposto do Icms pago relativo ao bem entrado no estabelecimento, 
essencial e imprescindível à atividade tem direito ao crédito. 

        Não há dúvida de que a Constituição de 1988 adotou este modelo por ser 
amplo e compatível com o ditado constitucional. Não obstante o princípio foi 
amesquinhado em favor dos interesses arrecadatórios dos Estados. 

        A doutrina hoje consolida no sentido de que o princípio da não-
cumulatividade não é cláusula vaga e imprecisa, a Constituição determinou de 
forma clara e precisa a compensação do tributo.  
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ASPECTOS DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 

Sobre a Lei acima titulada é importante que se faça uma análise do dispositivo 
constitucional consubstanciado no artigo 155, § 2º, XII, c, assim disposto: (...) 

XII – Cabe à Lei Complementar: 

(...) 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto”. 

       -  Observando-se o dispositivo acima, verifica-se que a CF/1988 fixou o 
entendimento por não-cumulatividade, deixando a cargo da lei complementar, 
tão-só o disciplinamento do regime de compensação. 

         A lei complementar 87/96 dispõe sobre o imposto dos Estados e do 
Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, estando sob comento os artigos 19 e 20, conforme abaixo 
transcrevemos: 

       “Art. 19. O imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
de transporte interestadual e interestadual e intermunicipal de transportes e de 
comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro 
Estado”. 

     “Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado 
ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 
operações de que tenha resultado à entrada de mercadorias, real ou simbólica, 
ou no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal ou de comunicação”. 

        Na Constituição de 1967, de fato, ao legislador complementar era 
outorgado o poder de fixar os “termos” da não-cumulatividade, mas na 
Constituição de 1988 o próprio legislador constituinte exauriu as regras no 
próprio texto maior, cabendo à legislação complementar apenas seu 
disciplinamento. O que significa dizer que não foi autorizado ao legislador 
complementar restringir ou modificar o instituto. Ou seja, é vedada a imposição 
de condições ou limites alem do já impostos constitucionalmente. 

           Palavras do ilustre professor Ives Gandra Martins: “Disciplinar não é 
alterar, retirar direitos, suprimir, alterar, violar direitos, transigir pro doma sua”. 

         À evidência, no caso das normas constitucionais, supra transcritas, salta 
aos olhos de qualquer intérprete de mediana cultura jurídica que o princípio da 
não-cumulatividade opera-se por mecanismos de compensação que, em suas 
linhas mestras, estão no próprio texto supremo. Diz, claramente, a Carta Magna 
que o que for devido se compensará com o montante cobrado nas operações 
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anteriores. Tal enunciado não necessita de explicitação. À disciplina legal 
possível, quanto aos períodos de apuração, nitidamente, não admite a 
postergação do direito, visto que o direito é de compensação, em cada 
operação, do tributo devido cobrado nas anteriores. Assim determina a 
Constituição” (original sem grifos). 

          Exemplificando, a palavra disciplina no Texto Constitucional. Qual seria o 
campo material, objeto, na espécie, da lei complementar fora o princípio da não-
cumulatividade, cuja matriz é constitucional? (Sem dúvida coisas adjetivas 
como a) definir o período (mês, quinzena, bimestre) de apuração do imposto; b) 
definir, em havendo saldo credor não absorvível no mês imediato, outras formas 
de compensação, até mesmo de devolução em moeda (caso das empresas 
exportadoras); c) definir quais os créditos excluídos da compensação, por não 
estarem afetados às atividades específicas do sujeito passivo, outro exemplo se 
a Constituição não definiu o lapso temporal para compensação do tributo, cabe 
à lei complementar a atribuição de fixar este entendimento, exclusivamente 
neste sentido, e assim por diante (nunca definir o princípio da não-
cumulatividade, cujo habitat é a Constituição). 

        A Lei complementar 87/96 posta em vigor em 16/09/1996 consagrou 
explicitamente o direito ao crédito na aquisição de energia elétrica e outros 
bens. Estaria, então, lançado as bases do chamado crédito financeiro. Tal lei 
integrou-se harmoniosamente à Constituição regulando o ICMS no Sistema 
Tributário Nacional, preenchendo uma lacuna existente desde a promulgação 
da Constituição Federal, pois os Estados foram autorizados a fixar 
“provisoriamente” normas, no texto do parágrafo 8º do artigo 34 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias que assim determinou: os Estados 
devem legislar provisória e supletivamente sobre a matéria até o advento da lei 
complementar. Enquanto não fora publicada esta lei complementar os Estados, 
por oito anos, através do convenio 66/88, legislaram sobre o Icms, numa 
equivocada concepção ao estatuído na Constituição. 

         A própria lei complementar 87/96 registra um tratamento dado à matéria 
em seu artigo 20 que será comentado mais adiante, em que se reproduz o 
artigo constitucional a cerca da não-cumulatividade, Tal lei não inaugurou ou 
estabeleceu o regime de compensação, simplesmente explicitou o que já havia 
previsto na Lei Maior. 

Portanto, o direito de compensar não decorre de lei infraconstitucional, está 
definido na própria Constituição, que expressamente veda o aproveitamento 
dos créditos exclusivamente nos casos de isenção e não incidência, permitidos 
automaticamente os demais casos. 

           A Lei Complementar 87/96 foi um grande avanço dado ao Icms em favor 
dos contribuintes por que deu um formato bastante aproximado da previsão 
constitucional. Contudo em 11 de julho de 2000 foi publicada a Lei 
Complementar nº 102 numa volta irracional do superado conceito físico, 
favorecendo exclusivamente os interesses fiscais na obtenção de receitas e 
postergando sempre o crédito de bens de uso e consumo, limitou 
exclusivamente ao produto e não ao processo os créditos de energia elétrica e 
comunicação. 

 



 8
 

 

INOVAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI COMPLEMENTAR 102/00 

 

A Lei Complementar 87/96, em seu art. 33,inciso II, assegurava o direito ao 
crédito relativo a energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento, sem 
distinguir o uso industrial ou comercial ou de serviços. 
Nova redação foi dada pela Lei Complementar nº 102/2000 a utilização de 
crédito de energia elétrica nos seguintes termos: 
“Art.33. (...) 

II - somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 
estabelecimento: a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica; 
b) quando consumida no processo de industrialização; c) quando seu consumo 
resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção 
destas sobre as saídas ou prestações totais; d) a partir de 1º de janeiro de 
2003, nas demais hipóteses” 

        A lei Complementar 102/2000 estabeleceu significativa restrição ao direito 
de crédito do imposto do imposto relativo à aquisição de energia elétrica. Gerou 
um numero restrito de favorecidos, limitou direito já reconhecido 
constitucionalmente a alguns contribuintes. Consagrou também a restrição 
estabelecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que negou direito 
ao crédito para as empresas comerciais com base no convênio 66/88.  

           Esta restrição também foi ampliada para as empresas prestadoras de 
serviços tributados, entre os quais o de comunicação, no qual a energia elétrica 
geralmente é essencial e talvez o principal “insumo”.  

          A alínea “a” do inciso II aplica-se única e exclusivamente às distribuidoras 
de energia elétrica, limitado universo de contribuintes. 

         Na alínea “b” há um retrocesso evidente acerca da matéria, pois, 
enquanto a LC 87/96 referia-se “a energia elétrica usada ou consumida no 
estabelecimento”, a atual redação limita o consumo ao processo de 
industrialização.  

         No entanto, o maior absurdo e sem nenhum respaldo jurídico, foi vedar o 
direito de crédito amplo e irrestrito, relativamente à entrada de energia elétrica 
aos estabelecimentos comerciais, postergando este direito para janeiro de 
2003. Desta forma a maior fatia no universo de contribuintes ficou fora do 
benefício do crédito de energia elétrica. 

          Considerando que o ICMS alberga cinco hipóteses de incidência 
distintas, consoante delimitações atribuídas pela Constituição Federal de 1988, 
a saber: Prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal; 
Prestação de serviço de comunicação; Importação de mercadorias ou de bens 
destinados ao consumo ou ao ativo fixo do estabelecimento; Importação de 
serviços e circulação de mercadorias. 
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         É impossível reconhecer que a energia elétrica trata-se de mercadoria, 
pois se não está inserida como transporte nem comunicação evidentemente 
enquadra-se na hipótese de incidência restante, a que é destinada ao uso e 
consumo do estabelecimento. Logicamente o crédito decorrente desta operação 
é conseqüência da norma constitucional que instituiu o princípio da não-
cumulatividade, não sendo admissível ao legislador infraconstitucional, contrarie 
esta determinação. 

          O que se infere da Lei Complementar nº 102/2000 é um desvirtuamento 
do texto constitucional, que por se só já confere o direito ao crédito de energia 
elétrica a todos os contribuintes do Icms indistintamente. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CRÍTICAS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 

Em que pese às discussões de somente permitir aos prestadores de serviços 
de comunicação, de energia elétrica, industrias e equiparados, deixando os 
demais contribuintes fora do benefício de se creditarem igualmente de tais 
insumos é impor restrição à “não-cumulatividade única” ação esta que muito 
difere da permitida constitucionalmente, ou seja, a disciplinadora. Pelos 
mesmos fundamentos, fixar datas para o início do exercício do direito ao 
crédito, neste ou naquele tipo de operação mercantil ou prestação de serviços, 
não se apresenta como uma ação disciplinadora do legislador complementar 
(letra “c”, XII, § 2º,art.155), apresenta-se como uma postura restritiva, 
limitadora, impeditiva do direito constitucional.                   As limitações objeto 
da Lei Complementar 102/2000, confrontadas com a norma constitucional, não 
se incorporam ao ordenamento jurídico. 
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